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MAKEDONIJA 

 

Makedonija, najbolj južna republika nekdanje skupne države se nahaja v centralnem delu balkanskega polotoka, 
zato jo imenujejo »srce balkana«. Dežela prekrasnih planin in jezer, gostoljubnih ljudi, dobre hrane in vročih 

poletij.  
 
 

    
 
 
 
 
 
 

1. DAN: ponedeljek, 22.07.2019  
Odhod v zgodnjih jutranjih urah. Vožnja na Šar planino - Popovo Šapko (1874m.). Nastanitev, večerja in 
nočitev.  
2. DAN: torek, 23.07.2019  (7 - 8 ur hoje)  
Po zgodnjem zajtrku se v spremstvu lokalnega vodnika podamo na Titiv vrh (2748m.) Po osvojitvi vrha 
vrnitev na izhodišče in vožnja do Mavrova. Nastanitev, večerja in nočitev.  
3. DAN: sreda, 24.07.2019  (7 - 8 ur hoje) 
Zgodnji zajtrk. Vožnja do izhodišča pri stari karauli (1480m.), nato vzpon na najvišji vrh Makedonije, Golemi 
Korab (2753m.). Vrnitev na izhodišče. Vožnja do hotela. Večerja in nočitev. 
4.dan: četrtek, 25.07.2019  
Zajtrk. Vožnja do Ohrida. Panoramski sprehod po starem mestnem jedru. Možnost kopanja. Vožnja v NP 
Pelister. Nastanitev, večerja in nočitev. 
5. DAN: petek, 26.07.2019  (7 - 8 ur hoje) 
Po zajtku sledi pohod na vrh Pelister (2601 m), od koder se mimo Malega in Golemega jezera (2218m.), 
spustimo v Streževo. Vožnja do hotela.  Večerja in nočitev. 
6. DAN: sobota, 27.07.2019 
Zajtrk. Vožnja do Kavadarc, kjer naredimo postanek za degustacijo vina iz znamenite Tikveške kleti in kosilo 
(doplačilo) v bližnji restavraciji. Nadaljujemo z vožnjo mimo Negotina in Velesa do Skopja. Nastanitev, 
večerja in nočitev. 
7. DAN: nedelja, 28.07.2019 
Predvidoma ob 05.00 zapustimo hotel, zajtrk nadomestimo z Lunch-paketom. Vožnja z vmesnimi postanki 
proti domu. Predviden prihod v Slovenijo v poznih večernih urah.  
 
 
CENA:  480€ 
(pri udeležbi min. 15 potnikov) 
 
Cena vključuje: 
- avtobusni prevoz, 
- 6x polpenzion v hotelih in penzionih ***/**** nacionalne kategorije, 
- spremstvo planinskega vodnika na vseh planinskih destinacijah, 
- stroške priprave in organizacije potovanja.  
 

 


